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1. UVODNA POJASNILA

Z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 51/06, UP8-1; 97/2010
- sprememba) je urejeno varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
Naravnih in drugih nesreč je iz leta v leto več, to pa pomeni, da je v tem primeru tudi večkratno
posredovanje gasilskih enot.

Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila nesreč ter preprečitev
oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic takih nesreč. Država in lokalne skupnosti
organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.
Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor,
financiranje ukrepov ter dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov
ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševanju in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah so urejena z Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Operativni gasilski načrt je izdelan skladno z določili 11. in 36. člena Zakona o gasilstvu (ZGas-
UP81) ter na podlagi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju
Mestne občine Maribor.

Zakon o gasilstvu (ZGas) v zvezi z operativnim gasilskim načrtom določa:
• Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje, aktiviranje in delovanje

gasilskih enot in je sestavni del občinskega načrta zaščite in reševanja. Načrt
obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki je sestavni del operativnega gasilskega
načrta, se mora dostaviti tudi pristojnemu centru za obveščanje. « Pravila gasilske
službe, Uradni list RS, št. 52/2010. Požarno stražo in požarno varovanje objektov,
drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci
in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo (JGS) občine, če z operativnim
gasilskim načrtom občine ni določeno drugače

• Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na
območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine.

• V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z
operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt
obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela
gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki
jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje,
pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
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2. OPERATIVNI GASILSKI NAČRT

2.1 Uvod v operativni gasilski načrt

Javno gasilsko službo (JGS) Mestne občine Maribor, sestavljajo: Poklicna gasilska enota Javni
zavod Gasilska brigada Maribor (JZGB) in enajst (11) prostovoljnih gasilskih enot. V JGS je
JZGB Maribor osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu posredovanju na
vsem območju v MOM. Prostovoljne gasilske enote PGD so organizirane v sektorjih, vsaka
ima svoje območje delovanja. Glede na potrebe lahko nadrejeni poveljnik v JGS odloči, da
katerakoli prostovoljna gasilska enota izvaja aktivnosti kjerkoli na območju MOM. JGS ima
enega poveljnika in tri sektorske poveljnike, kateri ga v njegovi odsotnosti nadomeščajo.
Pri načrtnem in usklajenem pripravljanju na delovanje JGS poveljniku pomaga poveljstvo, ki
ga sestavljajo poveljnik, sektorski poveljniki, člani strokovnega sveta GB Maribor. Pri
operativnem delovanju poveljniška struktura JGS Maribor poveljuje prostovoljnim gasilskim
enotam v skladu z odločitvami, ki jih pri vodenju intervencije sprejme vodja intervencije na
mestu nesreče (praviloma vodja enote JZGB Maribor) in vodja intervencije kot celote
(praviloma oseba, izvaja funkcijo vodje izmene JZ GB Maribor).

Od JZGB Maribor ustanovitelj - MOM pričakuje, da je organizirana tako, da je sposobna
izvoziti na intervencijo v eni minuti od prejema obvestila o nesreči, da je ustrezno opremljena
in usposobljena tako za vodenje JGS kot za samo izvajanje reševanja ob različnih nesrečah.
Od prostovoljnih gasilskih enot, ki so določene enote gasilskih sektorjev, se pričakuje, da
operativna ekipa izvozi v petih minutah ("1. Kategorija), od ostalih prostovoljnih gasilskih enot
pa se pričakuje, da so sposobne izvoziti v najmanj petnajstih minutah. Od vseh prostovoljnih
gasilskih enot se pričakuje, da so sposobne (organizirane, opremljene in usposobljene)
preskrbo s požarno vodo, izvajanje napada (zunanji/notranji), za reševanje ob poplavah,
nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi (kot podpora poklicni enoti), za nudenje
prve pomoči, za preskrbo z vodo, evakuacijo ipd.

Organizacijska shema JGS v MOM
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3. ORGANIZIRANOST GASILSKE JAVNE SLUŽBE V OBČiNI MARIBOR

3.1. IZVAJALCI ZA OPRAVLJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

Lokalno gasilsko javno službo v Mestni občini Maribor opravljajo:

Poklicna Gasilska enota:
Javni zavod Gasilska brigada Maribor (v nadaljevanju: JZ GB Maribor),
Prostovoljne Gasilske enote:
Prostovoljna gasilska enota - PGD Brezje
Prostovoljna gasilska enota - PGD Dogoše
Prostovoljna gasilska enota - PGD Kamnica
Prostovoljna gasilska enota - PGD Malečnik
Prostovoljna gasilska enota - PGD Maribor - mesto
Prostovoljna gasilska enota - PGD Pekre
Prostovoljna gasilska enota - PGD Pobrežje
Prostovoljna gasilska enota - PGD Radvanje
Prostovoljna gasilska enota - PGD Razvanje
Prostovoljna gasilska enota - PGD Studenci
Prostovoljna gasilska enota - PGD Zrkovci

[ JAVNA GASILSKA SLUŽBA I
[ JAVNIZAVODGA5ILSKABRIGADA

J I PROSTOVAUNAGPSILSKADRUSTVA ]
r I.IZMENA

J rl
PrDstDvDljnagasitkil enDta-PGO Brezje Il

r II. IZMENA J rl
ProstDvol/nagasitka enota-PGO O~Dše

Jl

r III.1ZMENA j J PrDstDvo~nagasitka enota-PGO KamOIca Jl l

Y IV.IZMENA 1 I PrDstovo~nagasitkaenota-PGO Malečnik Jl

rl ProstDvoljnagasitka e. -PGO Maribor-mesto]

rlPrDstoVOljnagaSi15ka enota-PGO Pekre J
rlprostovo~nagasitka enota-PGD Pobr&je ]
HProSlDvol/nagasitka enota-PGD Radvan/e

HProSl DVDIlnagas itka enota-PGD Studend
1

Hprostovo~nagasltka enota-PGD Razvanje ]
yprDstovo~nagasit;ka enota-PGO Zrk!l\ld 1

Organigram Javne gasilske službe Maribor
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3.2. PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA OBMOČJA OBČiNE MARIBOR

Geografski položaj mesta:

Nadmorska višina:
Najvišje ležeče naselje:
Najnižje ležeče naselje:

Površina občine v km2 :

Obseg meje občine v km:
Površina Mesta UZMB v km2:

Število prebivalcev:
Število rojen ih:
Število stavb:
Število stavb z naslovi:

Število podjetij:

46° 33' 16" severne širine
15° 38' 17" vzhodne dolžine
od 237 do 1150 m
1150,00 m - točka - naselje Limbuš smučišče Videc
237,50 m - naselje Dogoše - reka Drava

147,5 razdeljena je na 11 MČ ter 6 KS
82
37

111.832 na dan 30.6.2016, vir: Statistični urad RS
943 v prvi polovici leta 2016, vir: Statistični urad RS
38.107 december 2015, vir Geodetska uprava RS
19.215 december 2015 ,vir Geodetska uprava RS

10.742, december 2014, vir: Statistični urad RS

Dejanska raba zemljišč Skupna površina v (ha)
• gozdna zemljišča 5.655,00
• kmetijska zemljišča 5.659,00
• neplodna zemljišča 6,70
• pozidana zemljišča 3.125,00
• vodna zemljišča za požarno vodo: 301,00

• priloga 1: Seznam vodnih virov MOM

Cestno omrežje, vir: ZK GJI, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, meri skupaj 824,80
km in je razdeljeno na naslednje kategorije:

Gozdne ceste:
Lokalne ceste skupaj:

• lokalne ceste - LG
• lokalno zbirna - LZ
• lokalno krajevna - LK
• lokalna cesta - LC
• javne poti - JP
• kolesarske poti - JK
• nekategorizirane ceste

Državne ceste skupaj:
• avtocesta - AC
• glavna cesta - G1
• hitra cesta - HC
• republiška cesta - R2
• republiška cesta - R3
• republiška turistična - RT

Vodovod-skupna dolžina v km:

57,10 km
693,60 km
25,00 km
77,60 km
174,80 km
58,50 km
256,70 km
1,80 km
99,20 km

74,10 km
13,30 km
15,40 km
10,90 km
10,70 km
12,80 km
11,00 km

573,80 december 2015, vir Mariborski
vodovod
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I P-39 Karta Vodovodno omrežje MOM

Kanalizacija-skupna dolžina v km: 568,90 december 2015, vir Nigrad d.d.

I P-39 Karta Kanalizacijsko omrežje MOM

Plinovod-skupna dolžina v km: 261,50 december 2015, vir Plinarna
Maribor

I P-39 Karta Plinsko omrežje MOM

Toplovod-skupna dolžina v km: 58,10 december 2015, vir GIS

I P-39 Karta Toplovodno omrežje MOM

Javna razsvetljava, število svetilk:
Površina javnih parkov v (ha):
Smučarske naprave dolžina v km:
Hidrantno omrežje:

14.610,00 december 2015, vir GIS
27,00 december 2015, vir GIS
8,70 december 2015, vir GIS
3407 hidrantov v MOM

I P-39 Karta Hidrantno omrežje MOM

• Priloga 1: Seznam Hidranti Maribor

3.3. DOLOČiTEV OSREDNJE ENOTE

Poklicna gasilska enota za izvajanje JGS v MOM je JZ GS Maribor, ustanovljena z Odlokom
o organiziranju Gasilske brigade Maribor.

Na podlagi sklepa o kategorizaciji gasilskih enot javne službe Mestne občine Maribor, št.
84500-1/2010 z dne 26.02.2010, je osrednja gasilska enota JZ GS Maribor, katera opravlja
aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju Mestne občine Maribor.

3.4. DOLOČiTEV OBMOČIJ DELOVANJA GASILSKIH ENOT

Območje delovanja GS Maribor je celotno območje znotraj meja Mestne občine Maribor
(MOM), na širšem območju pa v skladu z določili pogodb in dogovorov o opravljanju nalog
zaščite in reševanja izven območja MOM, ki jih JZGS Maribor sklepa s soglasjem ustanovitelja.

Območje MOM je razdeljeno na tir gasilske sektorje. Vsaka prostovoljna gasilska enota ima
določeno svoje območje delovanja.

Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot in območja gasilskih sektorjev so določena v
kartah in sicer:

3.4.1. Po�arni okoliš:

Je geografsko območje, ki ga določi Gasilska zveza Maribor kot območje, kjer PGD izvajajo
preventivne naloge varstva pred požarom in naloge zaščite, reševanja in pomoči v pristojnostih
splošne reševalne službe.

Operativni Gasilski načrt MOM_ Verzija 1
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Območje Mestne občine Maribor je enotno intervencijsko geografsko območje delovanja
Javne gasilske službe na katerem služba izvaja ukrepe zaščite in reševanja in naloge zaščite,
reševanja in pomoči ob nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja MOM in odrejenimi
povelji vodje intervencije ob nesreči. Območje je razdeljeno na tri požarne sektorje, kot je
določeno na karti:

Karta: gasilski sektorji _MOM

3.4.2. Po�arni sektor/rajon:

Za vodenje priprav in izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, se enote PGD operativno
in vodstveno povezujejo v naslednjih sektorjih:

1:. Sektor:

• PGD Kamnica
• PGD Maribor-mesto
• PGD Maribor-Studenci

2. kategorija
3. kategorija
3. kategorija

PGD KAMNICA:

Operativni požarni rajon PGD Kamnica pokriva naselja KS Kamnica in KS Brestrnica-Gaj.

Na Vzhodnem delu poteka meja med operativnim požarnim rajonom PGD Kamnica in PGD
Maribor-mesto. Meja med požarnima rajonoma PGD Kamnica in PGD Maribor-mesto je
Vinarski potok. Na Južnem delu je meja požarnim rajonom PGD Kamnica in PGD Studenci
reka Drava.
Požarni rajon PGD Kamnica meji na sosednje občine: Selnica ob Dravi (PGD Slemen),
Kungota (PGD ZG. in SP. Kungota). Požarni rajon PGD Kamnica meji tudi na državno mejo z
Republiko Avstrijo.

PGD MARIBOR-MESTO:

Operativni požarni rajon PGD Maribor-mesto pokriva naselja: MČ Koroška vrata, MČ Ivan
Cankar in MČ Center.
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Na Zahodnem delu poteka meja med operativnim požarnim rajonom PGD Maribor-mesto in
PGD Kamnica, meja je Vinarski potok. Na Severnem delu meji požarni rajon na meji z občino
Pesnica, na Vzhodnem delu z požarnim rajonom PGD Malečnik pri Jezu v Melju. Reka Drava
deli požarni rajon med PGD Maribor-mesto z PGD Studenci in PGD Pobrežje.

PGD STUDENCI:

Operativni požarni rajon PGD Studenci pokriva naselja: MČ Studenci in MČ Magdalena.

Na Severnem delu meji požarni rajon PGD Studenci na požarni rajon PGD Kamnica in PGD
Maribor-mesto, meja je reka Drava.
Na Vzhodnem delu določa požarni rajon med PGD Studenci in PGD Pobrežje železniški most
preko reke Drave in poteka do Linhartove ul. Od tod naprej meji požarni rajon PGD Studenci
na požarni rajon PGD Radvanje po Ul. Pariške komune, Koresovi ul. do Engelsove ceste. V
nadaljevanju po lIichovi ul. preko polja se požarni rajon zaključuje z požarnim rajonom PGD
Radvanje. PO Pekrski cesti, pred Transformatorsko postajo se požarni rajon povezuje z
požarnim rajonom PGD Pekre, ter nadaljuje preko polja v Damiševo naselje vključno z
Lesarsko šolo.

Seznam usposobljenosti, opremljenosti in sestave enote se nahaja v prilogi:

I P-38 Usposobljenost in opremljenost enote PGD

Karta: sektor I

!L Sektor:

• PGD Maribor-Pobrežje
• PGD Brezje
• PGD Zrkovci
• PGD Dogoše
• PGD Malečnik

3. kategorija
2. kategorija
2. kategorija
2. kategorija
2. kategorija

PGD POBREŽJE:

Operativni požarni rajon PGD Pobrežje pokriva naselja: MČ Pobrežje, del MČ Tezno.

Operativni Gasilski načrt MOM_ Verzija 1
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Na Zahodnem delu do železniškega mostu čez reko Dravo, ob železniški progi do magistralne
ceste Maribor - Ptuj. Na Južnem delu ob železniški progi do meje z občino Hoče - Slivnica
(PGD Bohova). Na Vzhodni strani po Volodjevi ulici do magistralne ceste Maribor-Ptuj.
PO Ul. Šercerjeve brigade preko Stražunskega gozda do Vzhodne ulice, nato preko polja do
zaključka Zrkovske ceste do Kanala in Stare struge Drave.
Na Vzhodnem delu požarnega rajona meji PGD Pobrežje na požarni rajon PGD Brezje in PGD
Zrkovci.

PGD BREZJE:

Operativni požarni rajon PGD Brezje pokriva naselja Brezje in del MČ Tezno.

Na Zahodnem delu meji požarni rajon PGD Brezje na požarni rajon PGD Pobrežje do
Volodjeve ulice, Ul. Šercerjeve brigade po Stražunskem gozdu do konca Vzhodne ulice.Na
Vzhodnem delu preko polja do požarnega rajona PGD Dogoše, nato proti Južnemu delu po
Dogoški ulici, preko magistralne ceste Maribor-Ptuj mimo (TAM-a) do meje z občino Hoče-
Slivnica (PGD Bohova).

PGD DOGOŠE:

Operativni požarni rajon PGD Dogoše pokriva naselje Dogoše in del MČ Tezno.

Na Zahodnem delu meji na požarni rajon PGD Brezje do Dogoške ulice, ter po robu
Tezenskega gozda do občinske meje z občino Hoče-Slivnica (PGD Bohova). Z požarnim
rajonom PGD Zrkovci, do stare struge reke Drave. Na Vzhodnem delu meji požarni rajon PGD
Dogoše na mejo z občino Duplek, na Jugo-Vzhodnem delu pa na občinsko mejo z občino
Miklavž na Dravskem polju.

PGD ZRKOVCI:

Operativni požarni rajon PGD Zrkovci pokriva naselje Zrkovci.

Na zahodnem delu do Zrkovske ceste, nato preko polja do požarnega rajona PGD Brezje. S
požarnim rajonom PGD Prezje meji tudi na Južnem delu, meja poteka preko polja do
požarnega rajona PGD Dogoše (Dolge njive) in se na vzhodnem delu nadaljuje ob požarnem
rajonu PGD Dogoše do stare struge reke Drave. Na Severnem delu meji požarni rajon PGD
Zrkovci na požarni rajon PGD Malečnik po sredi stare struge reke Drave.

PGD MALEČNIK:

Operativni požarni rajon PGD Malečnik pokriva vsa naselja v KS Malečnik-Ruperče.

Na Zahodnem delu meji požarni rajon na požarni rajon PGD Maribor-mesto do Jezu v Melju
ter do meje z občino Pesnica. Na Severnem delu do občine Pesnica in občino Lenart. Na
Vzhodnem delu poteka meja požarnega rajona PGD Malečnik do občinske meje z občino
Duplek. Južni del požarnega rajona PGD Malečnik meji stara struga reke Drave, ki razmejuje
požarne rajone z PGD Pobrežje, PGD Zkovci in PGD Dogoše.

Seznam usposobljenosti, opremljenosti in sestave enote se nahaja v prilogi:

I P-38 Usposobljenost in opremljenost enote PGD
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Karta: sektor II.

!!h Sektor:

• PGD Radvanje
• PGD Razvanje
• PGD Pekre

3. kategorija
2. kategorija
2. kategorija

PGD RADVANJE:

Operativni požarni rajon PGD Radvanje pokriva naselja: MČ Radvanje, MČ Tabor in MČ Nova
vas.

Na severnem delu meji požarni rajon PGD Radvanje na požarni rajon PGD Studenci.
Razmejuje ju Ul. Pariške komune, Koresova in Engelsova ulica do C. proletarskih brigad proti
Pekrski gorici. V nadaljevanju se navezuje na požarni rajon PGD Pekre in teče po meji z KS
Pekre, vključno z Rožno dolino in nadaljuje proti vrhu Pohorja. Na severnem delu poteka po
vrhu Pohorja in se spusti proti meji z KS Razvanje (Habakuk) do Streliške ceste. PO Streliški
cesti vključno z betnavskim gradom. Na Vzhodnem delu razmejuje požarni rajon PGD
Radvanje od požarnega rajona PGD Razvanje - Papeževa cesta. Požarni rajon se nadaljuje
po magistralni cesti Maribor - Ljubljana (smer Maribor) do križišča Tržaška c. - Ptujska c. do
železniške proge, nato ob železniški progi v smeri Maribora do Linhartove ulice.

PGD RAZVANJE:

Operativni požarni rajon PGD Razvanje pokriva v celoti KS Razvanje.

Požarni rajon PGD Razvanje poteka na Jugu po obronku Pohorja in meji na Občino Hoče -
Slivnica (PGD Hoče). Navezuje se na železniško progo Maribor-Ljubljana v smeri Maribora
(meji na PGD Bohovo). Ob železniški progi v smeri Maribora meji na požarne rajone PGD
Dogoše, PGD Brezje in PGD Pobrežje. V tem Vzhodnem delu se požarni rajon PGD Razvanje
zaključi z železniškim nadvozom nad Ptujsko cesto. Na severno-zahodnem delu poteka
požarni rajon pod Pohorjem in se navezuje na Papeževo cesto, nato po magistralni cesti
Maribor-Ljubljana v smeri Maribora do križišča Tržaške in Ptujske ceste do železniškega
nadvoza na Ptujski cesti.

Operativni Gasilski načrt MOM_ Verzija 1
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PGD PEKRE:

Operativni požarni rajon PGD Pekre pokriva celotno naselje KS Pekre, KS Limbuš in del
naselja Laznica.
Požarni rajon PGD Pekre poteka na Jugu po obronku Pohorja vključno z Zg. postajo kabinske
žičnice v smeri proti Ruškemu delu Pohorja. V tem predelu meji na Občino Hoče-Slivnica (PGD
Hoče), občino Ruše (PGD Bistrica ob Dravi), na Jugo-vzhodnem delu pa na požarni rajon PGD
Radvanje. Na Vzhodnem delu se požarni rajon PGD Pekre spusti v dolino v smeri Rožne doline
do Lackove ceste (Mlada lipa). Nadaljuje se v smer Pekrske gorice. V tem predelu meji na
požarni rajon PGD Radvanje do Severnega dela pobočja Pekrske gorice. Požarni rajon PGD
Pekre poteka nato po polju do Pekrske ceste in nadaljuje do Limbuške ceste mimo Lesarske
šole na Severno -zahodnem delu do reke Drave.
Na Zahodnem delu poteka požarni rajon PGD Pekre po meji z Občino Ruše (PGD Bistrica ob
Dravi do vrha Pohorja (Videc).

Seznam usposobljenosti, opremljenosti in sestave enote se nahaja v prilogi:

I P-38 Usposobljenost in opremljenost enote PGD

Karta: sektor III.

3.5. DOLOČTIEV KATEGORIJ GASILSKIM ENOTEM JGS MARIBOR

Na področju Mestne občine Maribor deluje Javna gasilska služba v katero je vključenih enajst
prostovoljnih gasilskih društev razdeljenih v II. ter III. Kategorijo in Javni zavod Gasilska
brigada v VII. Kategorijo.
Kategorizacija je urejena v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (
Ur. list RS 28/2006). 32. členu Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni
občini Maribor (MUV št.: 9/96) in 1. točki Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (
Ur. list RS št. 92/2007) ter navedena v sklepu župana št: 10006-37/2013 z dne 20.11.2013.

3.5.1. II. Kategorija

V drugo kategorijo se razvrsti prostovoljne gasilske enote, organizirane v okviru naslednjih
prostovoljnih gasilskih društev, katere so vključene v javno gasilsko službo MOM:

Operativni Gasilski načrt MOM_ Verzija 1
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� PGD BREZJE,
� PGD DOGOŠE,
� PGD KAMNICA,
� PGD MALEČNIK,
� PGD PEKRE,
� PGD RAZVANJE,
� PGD ZRKOVCI,

Dupleška cesta 35, 2000 Maribor,
Dupleška cesta 237, 2000 Maribor,
Vrbanska cesta 99,2351 Kamnica,
Celestrina 2a, 2229 Malečnik,
Lackova c. 165, 2341 Limbuš
Razvanjska c. 22, 2000 Maribor
Zrkovci 73, 2000 Maribor.

3.5.2. III. Kategorija

V tretjo kategorijo se razvrsti prostovoljne gasilske enote, organizirane v okviru naslednjih
prostovoljnih gasilskih društev:

• PGD MARIBOR-MESTO,
• PGD MARIBOR-POBREŽJE,
• PGD RADVANJE,
• PGD MARIBOR-STUDENCI,

Koroška cesta 12, 2000 Maribor,
Zrkovska cesta 102, 2000 Maribor,
Lackova cesta 6, 2000 Maribor,
Limbuška c. 17,2106 Maribor.

3.5.3. VII. Kategorija

V sedmo kategorijo se razvrsti Javni zavod Gasilska Brigada Maribor, Cesta proletarskih
brigad 21,2000 Maribor.

3.6. OBSEG IN NAČiN OPREVLJANJA JAVNE GASILSKE SLUŽBE

Enote JGS izvajajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge
varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih
in drugih nesrečah ter določene storitve skladu s 3. členom (ZGas) oziroma izvajajo operativne
naloge gasilstva, ki so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških
in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so
tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom v skladu s 5. točko 5.
člena zakona o gasilstvu (ZGas).

Enote JGS izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, zlasti
tistimi v skladu z 71. členom in zaščitnih ukrepov v skladu z 59.,61.,62.,63.,64.,65.,67.,69
in 70. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN).

Gasilske enote in operativni gasilci izvajajo tiste od navedenih nalog, za katere so psihofizično
sposobni, usposobljeni in opremljeni.

Obseg opravljanja nalog oziroma vrsta nalog, ki jih izvajajo enote, se natančneje določajo v
pogodbah o opravljanju JGS, ki jih MOM sklene neposredno z JZGB Maribor, GZ Maribor ter
posamičnim PGD.

Za JZGB Maribor je obseg oziroma vrsto nalog opredeljen tudi v aktu o njeni ustanovitvi.

Način izvajanja nalog pa se določi v operativnem gasilskem načrtu in v načrtih MOM za zaščito
in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.
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Storitve gasilskih enot niso predmet tega načrta. Požarno stražo in požarno varovanje
objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev ureja operativni gasilski načrt.

3.7. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot

3.7.1. Obveščanje
Javna gasilska služba (JGS) je obveščena s predajo obvestila o dogodku od ReeO Maribor,
dežurnemu dispečerju JZGB Maribor.
Enote JGS se obvešča z namenom, da se jih seznani z razmerami in s tem poveča njihovo
raven pripravljenosti. Slednje se izvaja praviloma v primerih, ko je JZGB Maribor ob velikem
in dolgotrajnem dogodku. O obveščanju enote JGS odloča poveljnik JGS oziroma oseba, ki
izvaja funkcijo vodje izmene JZGB Maribor.

Enote JGS se prav tako obvešča ob razglasitvi velike in zelo velike stopnje požarne
ogroženosti na področju MOM.

3.7.2. Obveščanje ReeO Maribor

V skladu z 8. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami Ur.l, RS, št. 42/12, mora vodja intervencije ob prihodu na kraj obveščati
ReCO o obsegu in razmerah nesreče ter o aktivnostih enot JGS, trenutnih razmerah v rednih
časovnih presledkih.

Kadar gre katerakoli enota JGS na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja
gasilske enote ali vodja intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje, kakor to
določa 2. točka 9. čl. Pravilnika o obveščanju in poročanju ter 2. točka 36. člena ZGas.
Poveljujoči enotam pri obveščanju ReCO se sporoči:

• Kdo je vodja intervencije,
• Koliko vozil izvozi,
• O število pripadnikov, kateri so odšli na intervencijo,
• Čas prihoda na kraj nesreče,
• Čas odhoda s kraja nesreče,

Kadar pooblaščene osebe od ReCO zahteva uporabo znakov za alarmiranje, obvesti ReCO o
razlogih, nevarnostih in napotkih za ravnanje prebivalcev v skladu z 12. členom Uredbe o
organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur.I. RS, št.
105/2007). in 33. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami Ur.I. RS, št. 26/2008.

3.7.3. Alarmiranje

Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in regijski centri za obveščanje (ReCO)
izvajajo javno alarmiranje v skladu z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja, pri čemer o alarmiranju odločajo Poveljnik CZ MOM, njegov
namestnik, Poveljnik JGS in dežurni vodnik JGS ter osebe, določene v 33. členu Pravilnika
o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur. list
26/2008 ).

Vlada Republike Slovenije oziroma pristojne osebe Centru za obveščanje Republike Slovenije
oziroma regijskemu centru za obveščanje, ki po njihovi odločitvi izvaja javno alarmiranje,
praviloma istočasno posredujejo usmeritve oziroma opozorila in napotke ogroženemu
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prebivalstvu, s katerimi seznanja regijski center za obveščanje ogroženo prebivalstvo takoj po
izvedenem alarmiranju.
Regijski center za obveščanje pridobljene napotke za prebivalstvo takoj in brez odlašanja
posreduje medijem.
Regijski center za obveščanje lahko od navedenih pristojnih oseb posebej zahteva usmeritve,
opozorila in napotke za obveščanje ogroženega prebivalstva, če takih usmeritev, opozoril in
napotkov ni prejel niti niso sestavni del načrtov zaščite in reševanja oziroma standardnih
operativnih postopkov ukrepanja centra.

3.8. NAVODILO O IZVAJANJU ALARMNEGA PLANA ZA GASILSKE ENOTE V
JGS MESTNE OBČiNE MARIBOR
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Organigram aktiviranja gasilskih enot v JGS Maribor

ReeO Maribor prejme poziv o intervenciji preko tel. številke (112) ter prijavo obdela in
posreduje v dispečerski center JZGB Maribor. Obvestilo sprejme dežurni dispečer JZGB
Maribor. S sprejemom obvestila se smatra, da je obveščena JGS Maribor.
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PRVI pOZIV:

PROMET:

Dispečer JZGB Maribor na podlagi prijave in odločitve vodnika gasilskega voda aktivira
službujoči gasilski vod v primeru prometne nesreče in nesreče z nevarno snovjo.

NARAVNO OKOLJE- POžAR:

Dispečer JZGB na podlagi prijave in odločitve vodnika gasilskega voda aktivira službujoči
gasilski vod v primeru požara v naravnem okolju, istočasno pa zahteva preko ReCO-Maribor,
da le ta aktivira tudi PGD z rajona, na katerem je požar nastal kakor tudi sektorskega
poveljnika.

POZARI NA OBJEKTU:

Dispečer na podlagi prijave in odločitve vodnika gasilskega voda aktivira službujoči gasilski
vod v primeru požara v ali na objektu, istočasno pa zahteva preko ReCO Maribor, da le ta
aktivira tudi PGD z rajona, na katerem je požar nastal kakor tudi sektorskega poveljnika.

DRUGI POZIV:

PROMET:

V primeru, da je prometna nesreča v cestnem ali železniškem prometu obsega, da ga enota
gasilskega voda ne more sama izvesti, zahteva vodnik od dispečerja JZGB aktiviranje
prostega gasilskega voda ter aktiviranje PGD iz sektorja, na katerem je prišlo do prometne
nesreče ali nesreče z nevarno snovjo: (PGD Maribor-mesto, PGD Studenci, PGD Radvanje,
PGD Pobrežje).
Vodnik gasilskega voda zahteva preko Re-CO, da se aktivira poveljnik poveljstva JGS
Maribor.

NARA VNO OKOLJE- POžAR:

V primeru širitve požara v naravnem okolju, vodnik gasilskega voda zahteva preko dispečerja
JZGB Maribor, da aktivira prosti gasilski vod ("Navodilo o aktiviranju operativnih delavcev
JZGB"), postopek se izvede s pomočjo ReCO Maribor. Istočasno vodnik zahteva tudi
aktiviranje enot PGD sektorja na katerem je požar nastal, preko ReCO Maribor ter da se
aktivira poveljnik poveljstva JGS Maribor.

POZARI NA OBJEKTU:

V primeru večjega požara na objektu vodnik gasilskega voda zahteva preko dispečerja
JZGB, da aktivira prosti gasilski vod ("Navodilo o aktiviranju operativnih delavcev JZGB"),
postopek se izvede s pomočjo ReCO Maribor. Istočasno vodnik zahteva tudi aktiviranje enot
PGD sektorja na katerem je požar nastal, preko ReCO Maribor ter da se aktivira poveljnik
poveljstva JGS Maribor.

TRETJI POZIV:

PROMET:

V primeru katastrof v cestnem ali železniškem prometu ter nesrečah z nevarnimi snovmi, ko
je za intervencijo potrebno večje število gasilcev z ustrezno opremo, vodstvo intervencije
zahteva preko dispečerja JZGB in ReCO Maribor aktiviranje vseh operativnih gasilcev JZGB.
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Preko ReCO pa aktiviranje vseh navedenih PGD (navedena v II. pozivu), poveljnika GZ in
poveljnika CZ Maribor ali njegovega namestnika.

NARAVNO OKOLJE- POžAR:

V primeru velikih razsežnosti požara v naravnem okolju, se takoj aktivira vse operativne gasilce
JZZPR, vse gasilske enote PGD v Mestni občini Maribor, poveljnika GZ Maribor in poveljnika
CZ Maribor ali njegovega namestnika.

POZARI NA OBJEKTU:

V primeru katastrof na enem ali več stanovanjskih ali industrijskih objektih, se takoj aktivira vse
operativne gasilce JZGB Maribor, vse gasilske enote PGD v MO Maribor, poveljnika GZ
Maribor in poveljnika CZ Maribor ali njegovega namestnika.

3.8.1. Aktiviranje gasilskih enot Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor

ReCO Maribor prejme poziv o intervenciji preko tel. številke (112) ter prijavo posreduje v
dispečerski center JZGB Maribor. Obvestilo sprejme dežurni dispečer JZGB Maribor. S
sprejemom obvestila se smatra, da je obveščena JGS Maribor.

PRVI POZIV:

Na podlagi odločitve vodnika gasilskega voda se aktivira službena izmena v obsegu
potrebnega števila gasilcev in vozil, posadke vozil so predhodno opredeljene v dnevnem
povelju. Aktiviranje se izvede:

• preko internega optičnega aktiviranja posadk vozil,
• preko internega akustičnega aktiviranja z vsebovanimi prvimi informacijami o dogodku.

DRUGI POZIV:

Na podlagi zahteve vodnika gasilskega voda dispečer JZGB z sodelovanjem ReCO Maribor
aktivira v celoti ali delno prosti gasilski vod za dežurstvo v objektu JZGB Maribor po sledeči
shemi:
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Vpoklic proste izmene se izvede:
• preko pozivnikov in dodatnega sistema GSM poziva,
• preko telefonov v slučaju delnega aktiviranja.
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TRETJI POZIV:

Na podlagi zahteve vodstva intervencije dispečer JZGB v sodelovanjem ReCO Maribor aktivira
prosto izmeno za dežurstvo v objektu JZGB Maribor, kakor tudi eno ali dve prosti izmeni po
sledeči shemi:

\ d I.v d
_.,IX!
_.\"OO---------'

Vpoklic prostih izmene se izvede preko pozivnikov in dodatnega sistema GSM poziva.
Kot logistična pomoč se aktivira tudi STO vzdrževanja, STO servisa in storitev ter direktor
JZGB Maribor.

3.8.2. Aktiviranje prostovoljnih gasilskih enot v Mestni občini Maribor

1. V PRIMERU POžAROV IZ PRVEGA, DRUGEGA ALI TRETJEGA POZIVA ALARMNEGA
PLANA: preko pozivnikov in dodatnega sistem GSM poziva tiste gasilske enote, ki so
opredeljene v "Navodilu o izvajanju alarmnega plana za gasilske enote v Javni gasilski
službi Mestne občine Maribor"

2. ZA PROMETNE NESREČE DRUGEGA POZIVA: preko pozivnikov in dodatnega sistema
GSM poziva na zahtevo dežurnega vodnika JZGB Maribor in sicer tiste gasilske enote, ki
so opredeljene v "Navodilu o izvajanju alarmnega plana za gasilske enote v Javni gasilski
službi Mestne občine Maribor".

3. ZA PROMETNE NESRECE TRETJEGA POZIVA: preko pozivnikov in dodatnega sistem
GSM poziva na zahtevo poveljnika JGS Maribor in sicer tiste gasilske enote, ki so
opredeljene v "Navodilu o izvajanju alarmnega plana za gasilske enote v Javni gasilski
službi Mestne občine Maribor".
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4. PODATKI GASILSKIH ENOT V JGS MARIBOR

Seznam poveljnikov in vodij enot prostovoljnih gasilskih društev se nahaja v prilogi:

I P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov MO Maribor

Seznam opremljenosti z gasilsko tehniko posameznega prostovoljnega gasilskega društva v
JGS Maribor se nahaja v prilogi:

I P-36 Seznam opreme prostovoljnih gasilskih društev

Seznam gasilskih vozil, avtolestev, gasilskih cistern v JGS Maribor se nahaja v prilogah:

P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-37 Seznam gasilskih vozil v JGS Maribor
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5. ORGANIZACIJA ZVEZ

Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči (tu gre v prvi vrsti za vodenje
intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcij) se praviloma uporablja sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja ZARE in ZARE + (naprej ZARE) in sistem osebnega pozivanja.
Komunikacijska središča tega sistema so v centrih za obveščanje, prek katerih se zagotavlja
povezovanje uporabnikov med seboj. Radijske zveze za potrebe operative med reševalci na
kraju nesreče se načeloma odvijajo na kanalu, ki ga določi ReCO Maribor (sistem ZARE).

V primeru da pride do izpada sistema ZARE je ga možno v zelo kratkem času spet vzpostaviti
in sicer z postavitvijo mobilnega repetitorja v bližini ogroženega območja. Komunikacije na
ogroženem terenu pa lahko potekajo brez repetitorjev - preko simpleks (SI) kanalov.

Pri operativnem vodenju dejavnosti za ZRP se uporabljajo kot sredstva zvez:
radijske zveze v sistemu ZRP (t. i. sistem zvez ZA-RE),
elektronska pošta,
telefon,
mobitel,
omrežne priključne točke s prednostjo,
satelitski telefon,
informacijsko-komunikacijsko omrežje Internet in
pomožne zveze radio amaterjev.

Za operativne zveze pri vodenju akcije zaščite, reševanja in pomoči se uporabljajo naslednji
repetitorski kanali radijskih zvez ZARE:

01- Žavcarjev vrh
20- Žikarce
21- Boč
33-34 helikopter

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov MO Maribor
P-1 Podatki o Poveljniku CZ, namestniku in štabu civilne zaščite
P-15 Podatki o odgovornih osebah MOM, ki se jih obvešča o nesreči
P-19 Radiotelefonski imenik sistema ZARE izvleček za Maribor

Center za obveščanje Republike Slovenije in regijski centri za obveščanje izvajajo javno
alarmiranje v skladu z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in
alarmiranja, pri čemer o alarmiranju in proženju sirene odločajo:

• Poveljnik CZ MOM, njegov namestnik,
• Poveljnik JGS,
• dežurni vodnik JGS,

ter osebe, določene v 33. členu Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur. list 26/2008 ).

Preko javnih siren se prostovoljne gasilske enote NE aktivirajo!
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6. SODELOVANJE Z OSTALIMI SESTAVAMI SIL ZIR TER CIVILNO ZAŠČiTO

JGS Maribor sodeluje z ostalimi silami zaščite in reševanja ter Civilno zaščito občine
Maribor:

P-1 Podatki o Poveljniku CZ, namestniku in štabu civilne zaščite
P-15 Podatki o odgovornih osebah MOM, ki se jih obvešča o nesreči
P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZIR občine
P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih J~ostaj MOM
P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic MOM
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7. GRAFiČNI DEL NAČRTA

I P-39 Karta Vodovodno omrežje MOM

I P-39 Karta Kanalizacijsko omrežje MOM

I P-39 Karta Plinsko omrežje MOM

I P-39 Karta Toplovodno omrežje MOM

I P-39 Karta Hidrantno omrežje MOM

I Karta gasilski sektorji MOM

I Priloga:1 seznam vodnih zajeti MOM

I Priloga:2 seznam hidrantov v MOM

8. DODATKI IN PRILOGE K NAČRTU

SKUPNA POSEBNA VSEBINA - PODATKI
PRILOGA PRILOGA
P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba

civilne zaščite
P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč MOM
P-4 Podatki o organih, službah in enotah ez MOM
P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti

pomembne za ZiR
P -11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih

poveljnikov
P -13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih

zgradb
P -14 Pregled avtomobilskih cistern za ~evoz 2itne vode
P -15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
P -19 Radijski in telefonski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
P - 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih

postaj
P -28 Pregled splošnih in sQecialističnih bolnišnic
P- 37 Seznam gasilskih vozil v JGS Maribor
P - 38 UsposobIlenost in oJ~remljenost enote PGD
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